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العالم

العالم

تتوالى مؤشرات التصعيد التركي في
سوريا بين أخذ وجذبً ،
شمال سوريامستهدفة في هذه المرحلة الشريط الحدودي
«شرق الفرات» .وتشير معلومات «األخبار» إلى أن التصعيد
ُمبرمج سابقًا فــي إط ــار «خـطــة بعيدة ال ـمــدى» ،تهدف
ّ
ّ
وفعليًا إلى قضم مزيد
ظاهريًا إلى «احتواء ارتدادات الحرب»،
ّ
السورية
من األراضي

«شرق الفرات»
في خطط أنقرة:
«عفرين »2؟
صهيب عنجريني
«مـنـطـقــة عــازلــة عـلــى ام ـت ــداد الـشــريــط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي» .ه ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـهـ ــدف الـ ــذي
وض ـع ـتــه أن ـق ــرة لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة من
ّ
انـخــراطـهــا فــي املـلــف ال ـس ــوري .يتركز
االه ـت ـمــام الـتــركــي ضـمــن ه ــذا الـ ّـسـيــاق
على مناطق «شرق الفرات» في الدرجة
األولـ ـ ـ ــىُ ،
وي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـس ـع ــي إلـ ــى تـحـقـيــق
ال ـه ــدف امل ــذك ــور ث ــال ــث ال ـخ ـط ــوات في
ّ
إطار «خطة بعيدة املدى تنشد احتواء
ّ
ارتـ ــدادات الـحــرب الـســوريــة ،ومحاربة

أدارت واشنطن لعبة العداء بين
أنقرة و«قسد» بما يضمن إبقاء
خيوط اللعبة في قبضتها
ّ
ّ
اإلرهابية» على ما تؤكده
التنظيمات
مصادر ّ
تركية لـ«األخبار» (من املعلوم
ّ
أن «محاربة اإلرهاب» في موازين أنقرة
تعني في شكل خــاص امللف ّالكردي).
وكانت الخطوة األولى ّقد تحققت على
مرحلتني منفصلتني مثلتهما عمليتا
«درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتان
ً
ض ـم ـن ـتــا اح ـ ـتـ ــاال م ـب ــاش ـرًا لـلـمـنــاطــق
املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــدة بـ ـ ــن ج ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس و«م ـ ـ ـيـ ـ ــدان

إكبس» على الشريط الـحــدودي ،وبني
األخ ـيــرة و«دي ــر بّـلــوط» بـمـحــاذاة لــواء
إسكندرون .وتمثلت الخطوة الثانية
ب ــ«ت ــرت ـي ــب أوراق إدل ـ ــب ب ـم ــا يـضـمــن
ّ
ّ
(مرحليًا على األقل).
التركية»
املصالح
وتطمح الـخـطــوة الثالثة إلــى «إنـشــاء
مـنـطـقــة ع ــازل ــة ف ــي اإلط ـ ــار الـجـغــرافــي
امل ـم ـت ــد ب ــن ج ــراب ـل ــس وال ـق ــام ـش ـل ــي»،
وس ــواء «ت ـ ّـم ذل ــك بـمــوجــب اتـفــاقـ ُـات أو
ّ
ّ
عسكرية ّأيًا يكن ثمنها»،
عمليات
عقب
ّ
وفـقــا للمصادر عينها .وعـلــى رغــم أن
التصعيد الـتــركــي األخـيــر فــي مناطق
ّ
«شرق ّالفرات» ليس جديدًا ،فإن أهدافه
امل ـتَ ــوخ ــاة ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ت ـت ـجــاوز بكثير
ّ
مجرد ضغوطات في سياقات
كونها
ع ـ ّـام ــة ،ع ـلــى م ــا ت ــوح ــي ب ــه امل ــؤش ــرات
ّ
التركي ّة
املـتــوافــرة .وجريًا على الـعــادة
لم يقتصر التصعيد األخير على الشق
امليداني ،بل اشتمل أيضًا على تكثيف
الف ــت ل ـت ـصــري ـحــات ال ـســاســة األت ـ ــراك،
ُ
تستحضر بدايات التحضير
وبصورة
ّ
لغزو عفرين .في املقابل ،تبدو «قــو ّات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة» م ـط ـم ـئــنــة
ّ
(ظــاهـ ّ
ـريــا على األق ــل) إلــى أن الـظــروف
فــي «ش ــرق ال ـف ــرات» مـغــايــرة تـمــامــا ملا
كانت عليه في عفرين ،ال ّ
سيما لجهة
ال ـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ال ــذي
أنـشــأ قــواعــد اح ـتــال ع ـ ّـدة فــي مناطق

ّ
سيطرة «قسد» .وعزز تسيير «دوريات
مشتركة» فــي املـنــاطــق الـحــدوديــة بني
الجيش األمـيــركــي وق ـ ّـوات «قـســد» من
ّ
ثقة األخـيــرة ب ــأن واشنطن ليست في
ّ
وارد غض النظر عن الخطط التركية.
ّ
ع ـل ــى أن قـ ـ ـ ــراءة م ـع ـ ّـم ـق ــة لـلـمـعـطـيــات
ّ
سـتـكــون كفيلة بـتـبـيــان أن لـيــس لــدى
واش ـن ـطــن م ــا ت ـخ ـســره إذا م ــا أفـلـحــت
أن ـق ــرة ف ــي تـحـقـيــق خـطــوتـهــا الـثــالـثــة.
ّ
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن «ق ـ ـسـ ــد» قـ ــد أرسـ ـل ــت
إش ـ ــارات ح ــول إي ـق ــاف الـعـمـلـيــات ضد
ّ
استمر التصعيد التركي،
«داعش» إذا
ّ
فإن تلك العمليات سبق لها أن توقفت
ّإبان الغزو التركي لعفرين من دون أن
ُيحدث ذلك فارقًا ملموسًا .عالوة على
ّأن مسألة تصفية «داعش» ّ
كليًا ال تبدو
ّ
حـتــى اآلن أول ــوي ــة أمـيــركـ ّـيــة حقيقية.
وعلى امتداد السنوات املاضية أدارت
واشـ ـنـ ـط ــن ل ـع ـب ــة ال ـ ـع ـ ــداء بـ ــن أنـ ـق ــرة
ّ
األطلسية و«قـســد» ،بما يضمن إبقاء
خ ـي ــوط ال ـل ـع ـبــة ف ــي قـبـضـتـهــا ويـتـيــح
لـ ـه ــا اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــن الـ ـنـ ـقـ ـيـ ـض ــن وف ـق ــا
ّ
ألولـ ّ
ـويــات كــل مرحلة .وتــرى تقديرات
ّ
تــركـ ّـيــة للوضع فــي «ش ــرق ال ـفــرات» أن
األم ـي ــرك ـي ــن «لـ ــن ي ـم ــان ـع ــوا ال ــوص ــول
إل ــى ت ـســويــةٍ م ــا ،ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف».
فــي الــوقــت نفسه تستبعد التقديرات
ّ
أي خ ـ ـطـ ــوة مــن
م ـ ـعـ ــارضـ ــة م ــوسـ ـ ّك ــو ّ
هـ ــذا الـ ـن ــوع ،ال ســي ـمــا أنـ ـه ــا «تـسـتـنــد
ّ
اتفاقية
إلــى شــرعـ ّـيــة تتيحها مــاحــق
أض ـن ــة امل ـب ــرم ــة م ــع دمـ ـش ــق» .وتـضــع
أن ـقــرة فــي جملة خـيــاراتـهــا احتمال
القبول بـ«منطقة منزوعة السالح»
داخ ــل األراض ــي الـســوريــة على طول
ال ـح ــدود ب ـص ــورة تستحضر اتـفــاق
ّ
«ســوتـشــي» الـخــاص بــإدلــب .على أن
استنساخ هــذا السيناريو في شكل
«شرعي» ال يبدو أمرًا متاحًا في ظل
ُ
انعدام فرص وجود تفويض سوري
لواشنطن ،على غرار التفويض الذي
ّ
تتسلح بــه مــوسـكــو .وي ـقــول مصدر
ّ
سوري بارز لـ«األخبار» إن «الوضع
شرعي ّ
ّ
برمته،
في تلك املناطق غير
فالقوات األميركية هي ّ
قوات احتالل،
ّ
ّ
املحلية املتعاونة معها هي
والقوات
ّ
ّ
ّ
أدوات ،وال ـقــوات التركية ق ــوات غزو
واحـتــال بــدورهــا» .ال ُيبدي املصدر
ّ
ّ
أي قـلــق ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـ«مستقبل
ّ
ّ
ّ
ال ـج ـغــراف ـيــا الـ ـس ــوري ــة» ،وي ــؤك ــد أن
ّ
«العلم السوري سيعود إلى كل شبر
ّ
ســوري في نهاية املـطــاف ،وعلى كل
ّ
مــن يـشــكــك ب ـهــذه النتيجة أن ينظر
إلى الخريطة كيف كانت قبل عامني
وكيف أصبحت اليوم».

«قسد» :ثقة حذرة
ت ـح ـض ــر فـ ــي ك ـ ــام الـ ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي
ٌ
باسم «قسد» كينو غابرييل ثقة حذرة
لـ ــدى ال ــدخ ــول ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل .يــؤكــد
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن م ـق ــارب ــة ال ـت ـهــديــدات
ّ
التركية ال يجب أن تتم من خالل تقييم
ّ
ّ
مــدى جدية األت ــراك ،ألن األســاس «هو
الصفقات والتفاوضات التي تحصل

بــن ال ـقــوى الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـ ّـيــة .وقــد
رأينا سابقًا كيف تم استبدال الغوطة
بمنطقة عـفــريــن ،وقـبـلـهــا مـنــاطــق من
ح ـم ــص وغ ـي ــره ــا ب ـم ـنــاطــق جــراب ـلــس
والباب ،بصفقات بني روسيا وتركيا».
ي ـس ـت ـب ـعــد الـ ـن ــاط ــق قـ ـي ــام «ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة بـصـفـقــات مـمــاثـلــة ،ألن قــوات
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة أث ـب ـتــت أنـهــا
ال ـقــوة الـفـعــالــة الــوح ـيــدة فــي مــواجـهــة

ترى «قسد» أن «الظروف والمرحلة» تختلفان ّ
عما كانتا عليه إبان معارك عفرين (أ ف ب)

شــل م ــا يسمى
إرهـ ــاب داعـ ــش ،فـيـمــا فـ ّ
ال ـج ـيــش ال ـح ــر ال ـ ــذي ت ـبــن ـتــه تــرك ـيــا».
ي ـض ــع غ ــاب ــري ـي ــل ال ـت ـص ـع ـي ــد ال ـت ــرك ــي
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق «م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاوالت ل ـت ـغ ـط ـي ــة
املـ ـشـ ـك ــات والـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
مماثل
التي تعيشها ،وقــد حصل أمــر
ُ ّ
بعد االنـقــاب الـتــركــي الـفــاشــل» .نــذكــر
ال ـنــاطــق بـتـصــريـحــات مـشــابـهــة سبق
أن صـ ــدرت ع ــن «ق ـس ــد» ع ـشـ ّـيــة ال ـغــزو

التركي لعفرين ،ونسأل« :هل تعولون
فـقــط ّ عـلــى أن األمـيــركـيــن مختلفون».
يتحفظ عن الخوض في مقارنات بني
واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو ،وي ـضــع ذل ــك في
إطــار «املـهــاتــرات» غير املجدية .يقول:
«ك ــل ال ـظــروف مختلفة بــن املنطقتني
وبـ ــن امل ــرح ـل ـت ــن» ،وي ـض ـي ــف« :ن ـحــن
نستبعد حصول هجوم فعلي ،ولكن
هــذا ال يعني أنــه مستحيل ،وال يعني
أن ـنــا غ ـيــر مـسـتـعــديــن وأن ـن ــا ل ــن نـقــوم
بــالــدفــاع عــن شعبنا وأرض ـنــا بـكــل ما
لدينا مــن قــوة وإمـكــانـيــات كما فعلنا
فــي عـفــريــن ،والـنـتـيـجــة سـتـكــون رهنًا
باملعارك ومجرياتها ،إن حصلت».
ّ
ّ
السورية بدفاع جوي
فلتزودنا الدولة
فــي إطــار إجــابــاتــه عــن أسئلتنا ،يبدو
الفتًا حرص «الرئيس املشترك ملجلس
ســوريــا الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة» ري ــاض درار
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ــوص ـي ـف ــي «الـ ــدولـ ــة
ـوريـ ــة» ،و«ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـ ّ
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوري ــة»
ّ
مرات ّ
ّ
عدة .يشير إلى أن «تحضيراتنا
ّ
م ـس ـت ـمــرة ل ـلــدفــاع ع ــن مـنــاطـقـنــا .وقــد
بـ ـ ــدأت قـ ـ ــوات الـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ــالـ ــرد عـلــى
ال ـت ـهــديــدات م ــن خ ــال مـشــاركـتـهــا في
دوريات على الحدود مع قوات سوريا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،وهـ ـ ــذا ب ــداي ــة ن ـظــرة
ج ــدي ــدة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» .وي ــؤك ــد وج ــوب
«عدم التسرع في الحكم على النتائج».
يقول« :طالبنا الدولة السورية بتحمل
مسؤولياتها من قبل في عفرين واليوم
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاطـ ــق» ،ويـ ـضـ ـي ــف« :م ــن
مسؤوليات الــدولــة السورية مساعدة
قوات سوريا الديموقراطية في الدفاع
ع ــن امل ـن ــاط ــق ،وت ــزوي ــده ــا بــالــوســائــل
ال ــدف ــاع ـي ــة وب ـخ ــاص ــة وس ــائ ــل ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي ف ــي ح ـ ــال ب ـ ــدأت ت ـح ـض ـيــرات
ّ
م ـع ــارك حـقـيـقـيــة» .ي ــرى أن ه ــذا األم ــر
ف ــي حـ ــال ح ــدوث ــه سـيـعـنــي «إش ـ ــارات
إيـجــابـيــة الس ـت ـمــرار ال ـت ـفــاوض بيننا
وبني الحكومة السورية من أجل مزيد
من التقدم في التفاهمات حول املنطقة
وبــات ـجــاه الـحــل الـسـيــاســي الـنـهــائــي».
ّ
وي ـ ّـوض ــح أن املـ ـح ــادث ــات م ــع دم ـشــق
«توقفت بعد اللقاء الثاني ،ولكننا ما
زلنا راغبني باستمراره في شكل هادئ
وعـ ـب ــر لـ ـج ــان ص ـغ ـي ــرة م ــن أج ـ ــل فـتــح
بــاب لحل املـشـكــات اآلنـيــة وفـتــح باب
آخــر لتفاهمات حــول امللف الخدمي».
ي ـخ ـتــم درار م ـت ـم ـنـ ّـيــا وجـ ـ ــود «س ـعــي
جــاد من قبل الحكومة ،ال على أساس
الفرض واإلخضاع ،وإنما على أساس
التفاهمات ألن هناك رغبة شديدة من
قبل مجلس سوريا الديموقراطية ومن
ّ
يمثلهم في الوصول إلى حل إيجابي».

تحليل إخباري

إسرائيل ــ روسيا :رهانات تل أبيب تنقلب عليها
علي حيدر
لم تنفع االتصاالت السرية والعلنية ،وال انكفاء سالح الجو عن مواصلة
اعتداءاته في الساحة السورية ،في تليني املوقف الروسي .ولم تنجح
كل محاوالت رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،حتى اآلن ،في استدراج
موافقة الرئيس فالديمير بوتني على لقاء ثنائي يجمعهما بهدف بحث
مستجدات الساحة السورية ،ومحاولة ترتيب صيغة تنسيق جديدة
تمنح الجيش اإلسرائيلي هامشًا واسعًا في مواصلة اعتداءاته.
ومــع أن نتنياهو ومعه املؤسسة اإلسرائيلية ،بــدوا خــال األسابيع
املاضية كمن يتذلل لعقد مثل هذا اللقاء ،إال أنهم تعاملوا على أساس
أن ه ــذا األداء بمثابة ضــريـبــة ال بــد مـنـهــا ،خــدمــة ملـصــالــح إســرائـيــل
ّ
القومية ،وبهدف التمكن من مواجهة التهديد الــذي تشكله استعادة
الدولة السورية قدراتها ،وتعاظم محور املقاومة في سوريا واملنطقة.
واستندت تل أبيب أيضًا إلــى رؤيــة َّ
محددة ملفاعيل مساحة التباين
مع طهران وحلفائها في املوقف من الصراع مع إسرائيل ،األمر الذي
سيدفع موسكو – من منظور إسرائيلي – في هذه املرحلة إلى العودة
واالقتراب من تل أبيب.
فــي املـقــابــل ،أت ــى نـفــي الـكــرمـلــن عـلــى لـســان الـنــاطــق بــاســم الــرئــاســة،
ديميتري بيسكوف ،ليؤكد صحة التقارير اإلعــامـيــة اإلسرائيلية
التي تحدثت عن إلغاء لقاء مزمع بني الرئيس الروسي ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي في العاصمة الفرنسية «كونه لم يكن ...كي يلغى» .لكن
بعد هذه املحطة ،باتت إسرائيل أكثر إدراكًا الستعداد الطرف الروسي
للذهاب أبعد مدى مما خطر على بال املؤسستني األمنية والسياسية
اإلسرائيليتني ،وخارج إطار رهاناتهما التي استندوا إليها منذ الثامن

عشر من أيلول املاضي .ومن الواضح أن تل أبيب اكتشفت أيضًا أنها
لم تقرأ بشكل دقيق خلفيات املوقف الروسي وح ــدودهّ .
وتبي أنها
حاولت أن تسقط رؤيتها على تقدير القيادة الروسية ملصالحها في
سوريا واملنطقة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أص ــاب مــوقــف وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
ً
الف ــروف «مـقـتــا» مــن الــرهــان اإلســرائـيـلــي عـنــدمــا اعـتـبــر أن «تـجــدد
القصف اإلسرائيلي على أهــداف سورية ليس فقط سيعرض األمن
للخطر ،بــل سـيــؤدي إلــى عــدم اسـتـقــرار املـنـطـقــة» .وتنبع أهمية هذا
املوقف تحديدًا ،والرسائل التي تنطوي عليه ،أنه يتعارض مع الرهان
اإلســرائـيـلــي بــأن مــواصـلــة الـضــربــات العسكرية ،والـلـعــب على حافة
التدحرج نحو مواجهة واسعة سيدفع الروسي للضغط على الجانب
اإلي ــران ــي وعـلــى الــدولــة ال ـســوريــة ،مــن أج ــل ع ــدم إع ــادة بـنــاء وتطوير
القدرات الصاروخية والعسكرية في سوريا ،تجنبًا لصدام واسع مع
إسرائيل انطالقًا من أن ذلك قد يطيح باإلنجازات الروسية.
لكن الذي حصل في هذه املرحلة ،أن النتائج كانت معاكسة ملا راهنت
ً
عليه إسرائيل ،فبدال من أن تكون وجهة الضغوط الروسية ،نتيجة
التلويح بالتصعيد اإلسرائيلي ،باتجاه محور املقاومة ،انقلبت رياح
الـضـغــوط واتـجـهــت نـحــو تــل أب ـيــب .بــل ذهـبــت مــوسـكــو ،عـلــى لسان
الفــروف ،إلى حد تحميلها مسؤولية أي خطوات عمالنية تؤدي إلى
تصعيد عسكري .وفي هذا اإلطــار رأى الفــروف أيضًا أن «العمليات
القتالية اإلســرائـيـلـيــة فــي ســوريــا تـســاهــم فـقــط فــي زي ــادة الـتــوتــرات
اإلقليمية».
وكشف موقف وزير الخارجية الروسي أيضًا حني قال إن «إسرائيل
عـ َّـرضــت حياة العسكريني ال ــروس ،بالقرب مــن تــدمــر ،للخطر ،بعدم

تنفيذ التزاماتها حــول سوريا أمــام روسـيــا» ،عن أن موسكو قررت
أال تعاقب إسرائيل فقط على حادثة سقوط طائرة «إيليوشن »20
ومقتل طاقمها ،بل أيضًا عن كافة الضربات التي كان باإلمكان أن
تؤدي إلى سقوط خسائر روسية في ضربات سابقة .ولكن موسكو
اكتفت في ذلك الحني بتنبيهات أو مالحظات سرية وعلنية ،كونها لم
تؤد إلى سقوط خسائر بشرية روسية .وهو ما يكشف عن خلفية
ِ
السقف الروسي املرتفع في صيغة التنسيق التي تقول عنها تل أبيب
أنها ستساهم في تقييد حركة سالح الجو.
فــي أع ـقــاب ه ــذه املـسـتـجــدات وم ــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن تـبــديــد رهــانــات
إسرائيلية ،في هــذه املرحلة ،يصبح مفهومًا اإلطــار الــذي تندرج فيه
املــواقــف التصعيدية على ألسنة وزراء مــن أعـضــاء املجلس ال ــوزاري
املصغر ،والتي أظهرت منسوب القلق لدى مؤسسة القرار في تل أبيب.
وأكدت على إدراكها ملحدودية خياراتها ،واألخطار التي ارتفعت في
ضوء تصلب الروسي وإصــراره على مواقفه .وفي هذا السياق ،أتى
تحذير وزير البيئة زئيف إلكني ،من أنه في حال استخدم السوريون
صواريخهم الدفاعية الروسية املتطورة« ،أس  ،»300التي تم تسليمها
مؤخرًا إلسقاط طائرات سالح الجو في األجواء اإلسرائيلية ،فسيتم
استهداف املنصات ،حتى لــو أدى ذلــك إلــى تهديد حياة العسكريني
الروس املوجودين في مواقع اإلطالق .وأقر إلكني بالتهديد الكبير الذي
تشكله منظومات «أس  »300على القوة الجوية ،الفتًا إلــى أن تزود
الجيش الـســوري بها «قــد يــؤدي إلــى زعــزعــة استقرار الــوضــع» .هذا
مع اإلشــارة إلى أن أهمية مواقف إلكني تنبع أيضًا ،من كونه رئيسًا
مشاركًا للجنة الحكومية الروسية – اإلسرائيلية املشتركة ،وكــان
مترجمًا خالل لقاءات بني نتنياهو وبوتني .وذهب زميله وزير األمن

الــداخـلــي غلعاد أردان إلــى الــدعــوة إلــى «ض ــرورة مواصلة استهداف
الوجود اإليراني في سوريا ،حتى لو أدى ذلك بثمن نشوب مواجهة
على الجبهة الشمالية» .وأكد أن إسرائيل ستواصل هذا الخيار «ألن
ّ
التمركز اإليــرانــي في سوريا يشكل خطرًا وجوديًا مستقبليًا على
دولة إسرائيل».
مع ذلك ،وبعيدًا من مدى جدية الرسائل اإلسرائيلية في التعبير عن
االستعداد لخوض مواجهة عسكرية واسعة ،واالصطدام بالروسي
مباشرة ،لــم يعد أمــام تــل أبيب ســوى االستعانة بــالــواليــات املتحدة،
لتبني موقفها بشكل أكثر جدية وحزمًا في مقابل موسكو .وهو
ِّ
ويحول هذه القضية إلى ورقة
ما قد ينطوي على مزيد من التعقيد
ابـتــزاز روسـيــة فــي مواجهة واشـنـطــن .ومــع أن دعــوة مبعوث اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـفــري ،مــوس ـكــو إل ــى «ال ـس ـمــاح
إلسرائيل بمواصلة هجماتها على الساحة السورية» ،كما كانت تفعل
ذلــك سابقًا ،تعكس املــوقــف السياسي األمـيــركــي املــؤيــد لــاعـتــداءات
اإلسرائيلية ،لكن تل أبيب تحتاج إلى ما هو أبعد من ذلــك .وفي ظل
انـتـصــارات محور املـقــاومــة ،وتـطــور قــدراتــه ،لــم تعد تــل أبيب تكتفي
بتصدي الواليات املتحدة للدفاع عن أمنها ومصالحها ،عبر فرض
عـقــوبــات اقـتـصــاديــة على إي ــران ،وال بمطالبة واشـنـطــن عــدم إخــراج
قواتها من سوريا حتى ال يتكرس التواصل الجغرافي ملحور املقاومة،
وال بحمايتها في املؤسسات الدولية من أي قرارات تحد من إجرامها
بحق الشعب الفلسطيني ،وال بمساعيها لشرعنة احتاللها ...بل باتت
اآلن أيضًا أحوج لحمايتها من مفاعيل املوقف الروسي املتصلب ،وما
يمكن أن يترتب عليه من تداعيات تصب في مصلحة محور املقاومة،
وفي الساحة السورية تحديدًا.
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فلسطين

شهر على مطاردة نعالوة :اإلخفاق اإلسرائيلي مستمر
على رغم السيطرة اإلسرائيلية القوية في
الضفة المحتلة ،وعلى رغم التنسيق األمني
المفتوح مع «السلطة» ،وشبكة العمالء،
وإجراءات القمع واالعتقال بحق العائلة ،مرّ
شهر على مطاردة المقاوم أشرف نعالوة ،من
دون أن تصل إسرائيل إلى طرف خيط في شأنه
سلفيت ـــ عبد القادر عقل
ضمن حملة مستمرة منذ أكثر من شهر ،دهمت قوات كبيرة من
جيش العدو اإلسرائيلي ظهر أمــس منزل عائلة املطارد أشرف
وليد نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم ،شمال الضفة
املحتلة ،وذلك بعد ساعات من اعتقال والده (فجرًا) ،فيما يواصل
العدو اعتقال والدته وشقيقه أمجد ،وأيضًا شقيقته املحاضرة
الجامعية فيروز.
وبينما رافقت الجنود طائرة تصويرّ ،
فجروا بداية الباب الرئيسي
للمنزل الخالي من ساكنيه ،بقذيفة صاروخية ثم شرعوا بإلقاء
قنابل الصوت داخله بكثافة .وملا تبني لهم خلو البيت ،اعتلى ٌ
عدد
من ضباط استخبارات العدو سطح املنزل ،فيما استجوب الجنود
ميدانيًا الشقيقة الوحيدة املتبقية للعائلة في ّ
الحي وأحد أقارب
أشرف .ولم يسلم أقرباء العائلة من تهديدات العدو ومضايقاته،
وحتى املتزوجات خارج بيت العائلة ،إذ الحقهم في منازل خارج
حي النعالوة ،ضمن إطــار الترهيب والعقاب الجماعي والضغط
على أشرف إلرهاقه ودفعه إلى تسليم نفسه.
مــن جـهــة أخ ــرى ،شـ ّـنــت ق ــوات ال ـعــدو تــرافـقـهــا ك ـ ٌ
ـاب بوليسية
حملة تمشيط وتفتيش داخل عدد من األبنية املحيطة وبعض

الـحـقــول واألراض ـ ــي الــزراع ـيــة ،وذل ــك فــي أع ـقــاب ق ــرار محكمة
العدو النهائي قبل يومني بإنفاذ هدم منزل العائلة ،بعد رفض
االعتراض املقدم من العائلة .وهي املرة األولى التي يتقرر فيها
هــدم املـنــزل قبل قتل املـطــارد أو اعتقاله .ومنذ أكثر مــن أربعة
أسابيع ،تواصل قوات العدو اقتحام ضاحية شويكة واملناطق
القريبة منها على نحو شبه يومي ،وتنصب الحواجز املفاجئة
على مداخل طولكرم ،في سعي حثيث للوصول إلى منفذ عملية
«بــركــان» الـتــي ّأدت إلــى مقتل مستوطنني وإصــابــة آخــر قــرب
سلفيت ،وسط الضفة.
وبينما ألغى وزيــر األمــن اإلســرائـيـلــي ،أفيغدور ليبرمان ،أمــس،
اجتماعًا مع عائلتي املستوطنني املقتولني في عملية «بــركــان»،
قــالــت الـقـنــاة « »20الـعـبــريــة إن الـجـيــش أخـفــق فــي اعـتـقــال منفذ
العملية بعد ساعتني من محاصرة منزل عائلته .وعلل ليبرمان
قراره بأنه لم يعد من املمكن إجراء «حوار مفتوح» بعد تسريب
محادثة هاتفية بني ممثل عن وزارة األمن ووالــد املستوطن كيم
ليفنغرود يحزكيل للصحافة.
وجاء في التسريب على لسان الوالد« :إذًا ،باختصار لن تفعلوا
شيئًا .اسمع ،لقد دمروا عائلتي ،ملاذا ال تأخذون ذلك باالعتبار؟…
بالنسبة إلي ،إذا كنتم ستهدمون ركنًا من املنزل ،فال تهدموه على
اإلطــاق ،أبقوه واقفًا» ،في إشــارة إلى كون أشــرف يمتلك طابقًا
واحدًا من البيت فقط .وأول من أمس ،تظاهر مئات املستوطنني في
«بركان» ،طالبني باتخاذ إجراءات أشد ضد منفذ الهجوم وعائلته،
كما ن ــادوا بــإعــدام بنعالوة وهــدم املـنــزل الــذي أقــام فيه بالكامل،
وترحيل عائلته من الضفة وإعالن مزيد من البناء االستيطاني.
وفي ظل اإلخفاق األمني اإلسرائيلي ،والتكاليف البشرية واملالية
حمل
العالية للمطاردة ،وصلت اإلج ــراءات اإلسرائيلية إلــى حـ ّـد
ِ
جنود إسرائيليني صــورة املـطــارد نعالوة على حواجز طولكرم
قبل أيام ،حيث استجوبوا الفلسطينيني في املركبات ّ
واملارة حول
هل يعرفون الشخص في الصورة أو شاهدوه!

العراق

مهلة إضافية لعبد المهدي:
«منح الثقة» إلى األسبوع المقبل
على الرغم من أن ال
بأن عادل عبد
شيء يشي ّ
المهدي تمكن من حلحلة
العقد الحائلة دون اكتمال
حكومته ،بل إن عقدًا أخرى ً
أضيفت إليها ،إال أن ثمة تفاؤال
بالتصويت على الحقائب
الشاغرة مطلع األسبوع
المقبل ،قبيل انعقاد الجلسة
األسبوعية لمجلس الوزراء
ّ
أج ّل البرملان العراقي ،أمس ،منح الثقة
ملــرشـحــي الـحـقــائــب الـثـمــانــي الـبــاقـيــة.
ت ــأج ـي ــل ج ــدي ــد ح ـ ــال دون اس ـت ـك ـمــال
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـ ــادل ع ـبــد امل ـه ــدي،
ّ
«كــاب ـي ـن ـتــه» الـ ــوزاريـ ــة ،ف ــي ظ ــل تــأكـيــد
م ـ ـصـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ـت ـص ــوي ــت
سيجري مطلع األسبوع املقبل .مهلة
ّ
يــؤمــل أن يتمكن خاللها عبد املهدي
مــن تــذلـ ّيــل الـعـقـبــات ،وتحقيق تــوافــق
على مرشحي حقائب الداخلية (فالح
ال ـف ـيــاض) وال ــدف ــاع (فـيـصــل الـجــربــا/
هـ ـش ــام الـ ـ ــدراجـ ـ ــي) والـ ـثـ ـق ــاف ــة (ح ـســن
الــربـيـعــي) والـتــربـيــة (ص ـبــا الـطــائــي)،
ّ
الـتــي بــاتــت هــي األخ ــرى مـحــل خـ ّـاف،
ب ـعــدمــا أب ـ ــدت ك ـتــل «امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـســنــي»
امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة فـ ـ ــي « ّت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء»
امتعاضها من تسنم الطائي للوزارة،
بينما ّ
تمسك األمــن العام لـ«املشروع
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،خ ـم ـي ــس الـ ـخـ ـنـ ـج ــر ،ب ـه ــا،
لـ«كفاءتها ونزاهتها».
وخ ـ ــا ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ــ11
لـ ـلـ ـب ــرمل ــان ،املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـررة ا ّل ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن ب ـنــد
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى امل ــرشـ ـح ــنُ ،
وح ـصــر

ال ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا ف ــي «ت ـش ـك ـيــل لجنة
تحقيقية فــي قضية انـتـخــاب محافظ
بــابــل (إذ ُيـتـهــم املـحــافــظ الـجــديــد كــرار
ال ـع ـب ــادي ،اب ــن شـقـيـقــة مـحــافــظ البنك
املركزي العراقي علي العالق ،بتوزيع
م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة ع ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
ً
املـحــافـظــة بـغـيــة انـت ـخــابــه) ،فـضــا عن
م ـن ــاق ـش ــة مـ ــوضـ ــوع ن ـ ـفـ ــوق األس ـ ـمـ ــاك
ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ـ ـ َـري الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـحــة
وال ـب ـي ـئــة ،وتـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة
ال ــدائ ـم ــة لـلـمـجـلــس» .وم ــع ذلـ ــك ،أمـلــت
ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن تـشـهــد
جلسة اليوم تصويتًا على «الكابينة»،
لكن مصادر مطلعة نفت ،في حديثها
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إمـكــانـيــة ح ــدوث ذلــك،
قــائـلــة إن «ال ـت ـصــويــت سـيـكــون مطلع
األسبوع املقبل ،وقبيل انعقاد الجلسة
األسبوعية ملجلس الوزراء».
وبـعــدمــا رفـضــت كتلة «س ــائ ــرون» في
مــا مضى التصريح بأسباب رفضها
ّ
تولي الفياض حقيبة الداخلية ،خرج
عضو الكتلة عن «الحزب الشيوعي»،
رائـ ــد فـهـمــي ،أمـ ــس ،لـيـقــول إن «زعـيــم
التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،وضع
فـيـتــو عـلــى ال ـف ـيــاض» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«الرفض ينبع من كونه (الفياض) قد
ُج ـ ّـرب سابقًا فــي مناصب أمنية عــدة،
وهو ما يتماشى ُمع ما نادى به املرجع
ال ـس ـي ـس ـتــانــي (املـ ـ ـج ـ ـ َّـرب ال ُي ـ ـجـ ــرب)».
وأض ـ ـ ــاف أن «هـ ـ ــذه امل ـن ــاص ــب امل ـهـمــة
ُ
يجب أن تـنــاط بشخصيات مستقلة،
بعيدة عن االنتماءات الحزبية ،وغير
خ ــاض ـع ــة ل ــوص ــاي ــة أط ـ ـ ــراف م ـع ـي ـنــة».
ورأى النائب عن «عصائب أهل الحق»
(املنضوية في «تحالف الفتح») عدي
ع ـ ـ ــواد ،م ــن ج ـه ـت ــه ،أن «ال ـض ـغ ــوط ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ُت ـ ـمـ ـ َ
ـارس ع ـلــى عبد
املـ ـه ــدي ه ــي س ـبــب تــأخ ـيــر اسـتـكـمــال
الكابينة الحكومية»ّ ،
مبينًا أن «بعض

الكتل السياسية غير مقتنعة ببعض
املرشحني للوزارات الباقية (في إشارة
إلى «سائرون») ،لكن جهات سياسية
تـ ـضـ ـغ ــط م ـ ــن أج ـ ـ ــل حـ ـص ــولـ ـه ــم ع ـلــى
حقائب وزاري ــة (فــي إشــارة أخــرى إلى
«الفتح»)».
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب تـ ـح ـ ّـدي ح ـل ـح ـلــة الـعـقــد
الـ ـح ــائـ ـل ــة دون اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
يـخـضــع عـبــد امل ـهــدي الخـتـبــار نيابي
ه ــدف ــه تـثـبـيــت ح ـض ــوره ف ــي الـعـمـلـيــة
السياسية ،وتــأكـيــد قــدرتــه فــي تنفيذ
ّ
منهاجه ال ـ ــوزاري ،خـصــوصــا فــي ظــل
ربط قوى سياسية متعددة بني دعمها
له وبــن مهل زمنية .وفــي هــذا اإلطــار،
أكـ ــدت الـنــائـبــة ع ــن «ت ـحــالــف ال ـب ـنــاء»،
أمس ،زهرة البجاري ،أن «البناء يدعم
عبد املهدي ،ويمنحه الحرية الكاملة
ّ
الختيار وزرائه» ،مستدركة بأن «الكتل
الـسـيــاسـيــة مـنـحـتــه م ــدة ثــاثــة أشـهــر
إلظ ـه ــار ق ــدرت ــه ع ـلــى إدارة الـحـكــومــة
بـنـحــو صـحـيــح ،وإن أخ ـفــق فــي إدارة
حكومته ومحاسبة املقصرين ،فإننا
سنتراجع عــن دعـمــه ،وسيكون هناك
حراك برملاني لسحب الثقة منه».
على خط مواز ،كانت الفتة أمس زيارة
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل
ُ
ث ــان ــي ،ل ـل ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد ،ال ـت ــي ت ـعـ ّـد
األولى ملسؤول عربي يزور العراق منذ
ّ
تولي عبد املهدي رئاسة الوزراء مطلع
الـشـهــر امل ــاض ــي .وخ ــال ل ـقــاءاتــه ّالتي
جـمـعـتــه ب ــال ــرؤس ــاء ال ـثــاثــة ومـمــثـلــي
القوى السياسية في املنطقة الخضراء،
عـ ّـبــر ال ــوزي ــر الـقـطــري عــن «دع ــم بــاده
مختلف األفــرقــاء العراقيني ،والوقوف
ـادي ــة في
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة االتـ ـح ـ ُ
عملية إع ــادة إعـمــار» املناطق املـحـ ّـررة
من تنظيم «داعش».
(األخبار)

